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ÖZET 
Patolojik gülme a¤lama (PGA); kontrol edilemeyen, duygudurumla uygunsuz
a¤lama ve gülme epizodlar› ile karakterize bir durumdur. PGA s›kl›kla serebro
vasküler hastal›k, amyotrofik lateral skleroz ve multiple skleroz’a ba¤l› bulber
veya psödobulber palsi ile iliflkilidir. PGA’n›n alt›nda yatan mekanizman›n, sero-
tonerjik sistem disfonksiyonu oldu¤u ve serotonerjik rafe çekirde¤inin ve bu
çekirde¤in bulundu¤u hemisferin parsiyel hasar› sonras› bu sendromun geliflti¤i
düflünülmektedir. Tedavisinde baflta selektif serotonin geri al›m inhibitörleri
olmak üzere çeflitli antidepresanlar ve psikotrop ilaçlar kullan›lmaktad›r.
Burada inme sonras›nda patolojik a¤lama geliflen 67 yafl›nda bir olgu ve tedavi
süreci tart›fl›lm›flt›r. (Nöropsikiyatri Arflivi 2008; 45: 100-2
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ABSTRACT
Pathological laughing and crying (PLC) is characterized by uncontrollable,
mood-incongruent laughing and crying episodes. PLC is commonly associated
with cerebrovascular diseases, amyotrophic lateral sclerosis and bulbar and
pseudobulbar palsy related to multiple sclerosis. The process underlying PLC
has been linked with serotonergic system dysfunction and partial injury of the
serotonergic raphe nucleus and associated hemisphere. Serotonin reuptake
inhibitors are the mainstay of treatment, but other antidepressants and 
psychotropic drugs have also been used in the treatment of PLC. Here, a 67
year old patient with poststroke PLC and the treatment process employed has
been presented and discussed. (Archives of Neuropsychiatry 2008; 45: 100-2)
Key words: Stroke, pathological crying, sertraline, citalopram

Girifl

Patolojik gülme a¤lama (PGA); kontrol edilemeyen, duygu-
durumla uygunsuz a¤lama ve gülme ataklar› ile karakterize
bir durumdur. Fere taraf›ndan 1903 y›l›nda “Fourire prodromi-
que” ad› ile bildirilmifl; daha sonra literatürde “emosyonalizm,
psödobulber duygulan›m, emosyonel labilite, emosyonel in-
kontinans, poststrok labil duygulan›m” gibi isimler alm›flt›r (1).
Üç önemli özelli¤i vard›r. Bunlar: gülme ve/veya a¤laman›n
duygusal kontrolünün ani kayb›; spesifik olmayan, s›kl›kla
emosyonel olarak nötr bir uyar› sonras› geliflmesi; hakim olan
duygudurumla iliflkisi olmamas›d›r (2,3). PGA s›kl›kla serebro-
vasküler hastal›k (4,5), amiyotrofik lateral skleroz (6,7) ve mul-
tiple skleroza (8,9) ba¤l› bulber veya psödobulber palsi ile ilifl-
kilendirilmiflken; daha az s›kl›kla epilepsi, posterior fossa tü-
mörleri (10,11), vasküler malformasyonlar, Parkinson hastal›-
¤› (12), travmatik beyin hasarlar›nda da (13,14) görüldü¤ü bil-
dirilmifltir. 

PGA’da patolojinin bazal gangliyon, pons, serebral korteks
ve serebellum ile iliflkili oldu¤u düflünülmektedir (15-17). Fron-
tal, temporal loblar›, bazal gangliyon ve ön beyni birbirine ba¤-
layan kimyasal nöroanatomi döngüsünde geliflen bir hasar bu
sendromun geliflimine katk›da bulunabilir (15). PGA’n›n alt›nda
yatan mekanizman›n, serotonerjik sistem disfonksiyonu oldu¤u
ve serotonerjik rafe çekirde¤inin ve bu çekirde¤in bulundu¤u
hemisferin parsiyel hasar› sonras› bu sendromun geliflti¤i düflü-
nülmektedir (4). Bu özelli¤in tedavide seçilecek ilaçlar için bir
hedef olarak kullan›labilece¤i s›kça bildirilmektedir. Bu neden-
le serotonerjik etkinli¤i olan ilaçlar›n tedavide yararl› olabilece-
¤i düflünülmüfltür. Serotonerjik ajanlar›n PGA tedavisinde etkin-
li¤i yönünde bir çok olgu sunumu ve çift kör plasebo kontrollü
çal›flmalar vard›r (1,5,7,10,13). 

Bu sunumda kronik serebral infarkt sonras› patolojik a¤la-
mas› olan, tedavisine önce sertralinle bafllanan ancak yeterli
yan›t al›namad›¤› için sitaloprama geçildikten sonra belirtileri
düzelen bir olgu sunulmufltur. 



Olgu

Altm›fl yedi yafl›nda erkek hasta. Aniden sol yan güçsüzlü-
¤ü geliflmifl ve acil servise yak›nlar› taraf›ndan getirilmifl. Daha
öncesinde bilinen bir hastal›¤› yokmufl. Yap›lan dosya incele-
mesinden ilk nörolojik muayenesinde bilinci aç›k, konuflmas› hi-
pofazik olup, gözlerin primer pozisyonda sa¤a do¤ru deviye ol-
du¤u, sa¤da fasial paralizi ve sol hemiparezi saptand›¤› belir-
lendi (Sol üst ekstremitede 1/5 düzeyinde kuvvet kayb›, sol alt
ekstremitede 2/5 düzeyinde kuvvet kayb›). Sol alt ekstremitede
Babinski ilgisizmifl. 

Çekilen elektrokardiyografisinde atrial fibrilasyon saptan-
m›fl. Bilgisayarl› Beyin Tomografisi’nde (BBT) sa¤da flüpheli in-
farkt alan› gözlenmifl. Bir hafta sonra çekilen BBT‘de orta se-
rebral arter sulama alan›na uyan lokalizasyonda subakut en-
farkt ve medial kesimde kan dansiteleri saptanm›flt›r. BT rapo-
runda arteria serebri media alan›na uyan lokalizasyonda beyaz
ve gri cevher yerleflimli medial kesimde kapsüla eksterna, kap-
süla interna posterior baca¤› ve k›smen bazal ganglionlar› içine
alan düflük dansiteli lezyon ve bunun medial kesiminde yüksek
dansiteli kan elemanlar› gözlendi¤i bildirilmifltir. 

‹nmeden yaklafl›k 1 y›l sonra hastan›n aniden, karfl› koyama-
d›¤›, içinde bulundu¤u durumla uygunsuz a¤lamalar› bafllam›fl.
Bu yak›nmas› nedeni ile poliklini¤imize baflvuran hastan›n yap›-
lan nörolojik muayenesinde sa¤ fasial paralizi devam ediyordu.
Sol üst ekstremitede 3/5, sol alt ekstremitede ise 4/5 düzeyinde
kuvvet kayb› vard›. 

Ruhsal muayenesinde ça¤r›fl›mlar›n›n düzenli oldu¤u, gö-
rüflme s›ras›nda a¤lamakl› oldu¤u ve zaman zaman a¤lad›¤› an-
cak düflünce içeri¤inde depresif elemanlar›n›n olmad›¤› sap-
tand›. Kendisine soruldu¤unda da asl›nda kendini iyi hissetme-
sine ra¤men bu a¤lamalar›na sebep bulamad›¤›n› söylüyordu.
K›sa kognitif muayene puan› 64 üzerinden 58 idi. Alg›, bellek ve
yöneliminde herhangi bir patoloji saptanmad›. 

Depresif bir bulgusu olmamas›na karfl›n, patolojik a¤lamala-
r› oldu¤u saptanan hastaya, bu belirtinin alt›nda yatan olas› se-
rotonerjik düzenek bildirimleri dikkate al›narak sertralin 50 mg/g
baflland›. Tedavinin bafllanmas›ndan 2-3 gün sonra hastan›n
yak›nmalar› belirgin olarak azald›. Hastan›n bu dönemde yap›-
lan Manyetik Rezonans görüntülemesinde (MR) sa¤ temporal
ve bazal ganglionlarda kronik enfarkt alanlar› saptand›. ‹lac›n›
düzenli kullanmas›na ra¤men yaklafl›k 1 ay sonra yak›nmalar›
tekrar bafllad›. Tekrar de¤erlendirilen hastan›n sertralini kesile-
rek, sitalopram 20mg/g baflland›. Sitalopram baflland›ktan 2 gün
sonra hastan›n yak›nmalar› tamamen düzeldi ve 1 y›ld›r düzenli
olarak 2 ayda bir takip edilen hastan›n duygudurumu ile uygun-
suz a¤lama yak›nmas›n›n yap›lan görüflmelerde olmad›¤› göz-
lendi. Hastan›n PGA belirtisindeki düzelme klinik görüflmeler,
hasta ve yak›nlar›ndan al›nan bilgilerle birlefltirilerek de¤erlen-
dirildi ve tamamen düzeldi¤i belirlendi. 

Tart›flma

PGA için nöroanatomik sebepler yeterince aç›klanamam›fl-
t›r. Lezyonun lokalizasyonunun PGA gelifliminde önemli rol oy-

nad›¤› bildirilmektedir. Olgumuzda kapsüla interna ve bazal
ganglionlar› içine alan lezyondan yaklafl›k 1 y›l sonra yak›nma-
lar ortaya ç›km›flt›r. PGA’n›n bazal ganglionlar, pons, serebral
korteks ve serebellumla iliflkili oldu¤u düflünülmektedir (15-17). 

‹nme sonras› PGA yayg›nd›r. ‹nme sonras›ndaki bir y›l için-
de prevalans› %15-20 olarak bildirilmifltir (18). PGA iskemik in-
meden çok hemorajik inme sonras› daha s›k gözlenmektedir.
Özellikle kortikal lezyonlu inmelerde yayg›nd›r. Patolojik a¤lama
patolojik gülmeden daha s›k görülür (18). ‹nme sonras› depres-
yon geliflen hastalarda geliflmeyen hastalara göre daha s›k
PGA gözlenir. PGA ile depresyon efl tan›s› %38 olarak bildiril-
mifltir (19). Olgumuzda DSM IV tan› ölçütlerini karfl›layacak dü-
zeyde belirgin depresif belirti ve bulgu saptanmad›. Hastan›n
al›nan öyküsünde daha önce psikiyatrik bir hastal›k öyküsü ol-
mad›¤› ö¤renildi. Hastan›n serebral infarkt öyküsü nedeniyle bi-
liflsel fonksiyonlar›nda bir sorun olup bu nedenle depresif ya-
k›nmalar›n› tan›mlamada zorlu¤u olabilece¤i düflünüldü. Ancak
görüflme s›ras›nda bellek ve yöneliminin yerinde olmas›, yap›lan
k›sa kognitif muayene puan›n›n ise 58/64 olmas› nedeniyle bu
düflünceden uzaklafl›ld›. 

Çift kör plasebo kontrollü çal›flmalarda trisiklik antidepre-
sanlar (nortriptilin, amitriptilin, imipramin), selektif serotonin
geri al›m inhibitörlerinin (SSRI) (sitalopram, fluoksetin, sertralin,
paroksetin) PGA tedavisinde etkinli¤i ile ilgili çal›flmalar vard›r
(1,20-23). Venlafaksin, mirtazapin, lamotrijin, tirotropin sal›verici
hormon ve levadopa kullan›m› ile ilgili de olgu bildirimleri vard›r
(13,24-27). Bu ilaçlar aras›nda SSRI’lar yafll›lar taraf›ndan daha
iyi tolere edilirler ve antikolinerjik yan etkilerinin s›kl›¤› trisiklik
antidepresanlar›n beflte biri kadard›r (23). Serebral hasar olan
hastalarda antikolinerjik yan etkiler önemli sorun oldu¤u için
SSRI’ lar›n kullan›m› yarar zarar dengesi aç›s›ndan daha uygun
olabilir ve yafll› hastalarda PGA tedavisinde tercih edilebilirler.
Tüm SSRI’lar›n strok sonras› patolojik a¤lama için etkin olaca¤›
kabul edilebilir. E¤er bir SSRI etkisizse veya yan etkilere yol aç›-
yorsa ayn› aileden baflka bir ilaç denenebilir ve baflar›l› sonuç-
lar al›nabilir (28). Olgumuzun 67 yafl›nda olmas› nedeniyle ilaç
sa¤alt›m›na bir SSRI olan sertralin ile bafllanm›fl, ancak daha
sonra yeterli etkinlik sa¤lanamam›fl olmas› nedeni ile literatür-
de PGA tedavisinde sertralinin 25-50 mg dozlarda kullan›ld›¤›
yönündeki bilgiler; hastan›n depresyonu olmamas›, yafl›n›n ile-
ri olmas› ve sitalopram›n sertraline göre daha selektif bir seror-
tonin geri al›m inhibitörü olmas› nedeniyle doz art›r›lmas› yeri-
ne ilaç de¤iflikli¤i yap›lmas› düflünülmüfl ve sitaloprama geçil-
mifltir. 

PGA etyolojisinde serotonerjik mekanizmalar üzerinde daha
çok durulmaktad›r (4). SSRI’lar içinde sertralin dopamin geri al›-
m› üzerine de etki ederken, sitalopram ve essitalopram›n en se-
lektif serotonin geri al›m inhibitörü olduklar› bilinmektedir (29).
Bu nedenle sitalopram›n sertraline göre PGA tedavisindeki et-
kinli¤inin güçlü olmas› beklenmelidir. Sunulan olguda sertraline
k›smi yan›t al›n›p etkisi k›sa sürmüflken, sitalopram›n ise etkisi-
nin daha çabuk bafllamas› ve uzun sürmesi bize bu düflüncenin
do¤ru olabilece¤ini düflündürmektedir. Bu nedenle sertralin ve
sitaploram›n PGA’ da etkinli¤ini karfl›laflt›ran çal›flmalara ihti-
yaç oldu¤unu düflünmekteyiz.
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